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meeft over eenige jaren gefchreven.



c.Atn DAN I E L H E INS I V S.

H Eins die met uvven naem doorrren hebe al de landcn
Die ver fiJn van de Son en die haer naerder branden~

Die Pallas gtlnfre toopt, en die Laconx kine
. Meer dan zijn borgers al en zijn poeren nlint.

I-Iems die alleene draegt den fieutel in llVV' handen
\Tan Pha:bi Kercken al en al zijn vvaterfrrandcn,

_ Heins by vvien Oln latijn, griecx, en vIaelTIs te verfraen
De negen Helicon<i Godinnen {,holen gaen.

, IO:.~at ghy reden vraegt vvaerom u vvert gegeven
MIJo aldcreerfte di.:ht inr Nederduyts ge£chreven

M.et.een fookrancke pen,een pengelijckghy Yveet.
DIe 1nt feftienfte iaer maer defe Inaell t ell [[eet;.



~G IAco~! ZivEcoTI
Het is om dat ghy hebt eerftkomen door uvv' boeckcn
Mijn kinderlick vernuft tot Phrebi min verkloecken )

Her is om dar ick flracx uvv· gunftig hert vernam
. Als ick eerfr Iller nliJn dicht nu lefrmaclby uquatn.

Ghy hebe my doen vernlaellt de ~erelicke (lraten
Van vvetenfchap en deugt mijn leven niet te laten,

Ghy hebe my doen olnhelft,belooft, en voorgefeyt
Dar Iny oock eellen krans van Ph~bus vviert bereyt.

1ft waet' geleerden Heins? fal ick noch konnen toonell
Dat ick omlomnlcrt ben met groene lauvvers kroonenJ

Ick vreefe dar ghy faeIr, dit lane is vrelnt van aert
nn achr niet foot behoon de geeften die het baert.

Waert dar ick vvaer by u ick (oude mogen dencken
,Dat my ooc.k metter djt Apollo vvac fou fchencken~

Want
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Want die met groote lien gemeynelick verkeel't,
Ii A~ is hy fe Ifniet groat hy vvert met haecgeeerr.
1)et IS een ander faeck te Gjn by vrome mannen

an daer de eere is van konfren uy[gebann~n,
~ch Goden lllochr ick fijn da~r ghyvermacrdenhelt
Sljt van Apollo (elfin zijnen froel gefrelt!

lck. (oude lien den gectt die boven aDder menfchen
tier k.loecke pennen v.liegt, die felfvee! Goden vvenCchen,

, lck (oude tien uvv' dichtvol konfr eli altijr goer,
C~eer ghrr ill anderrael vveer ghyti~ onfe doet.

.y fout mlJn mee1ier Gjn. De frerren li)l1 my regen
Af~n Vaders frrafgemoet en laer Gch nier bevvegen.,

nus lllljnen lieHlen Neef en denckrniet dat mijn haer
Sal vverden oyt de blaen vanPha:bi boom gevvaer.

Macr



ISS I.A COB t Z E Vie 0 T I
Maer ghy vern~emden HeIr (ult met l1VV' konfrig fchrijven
Deen l1vven greoten naenl naer duyfent ecuvven blijvcn,

Den tijr en oock de doot en hebben aen ~1 nier,
Want ghy fit boven tijt en hoven doors gebiete

Daer ilfer veel voorvvaer daer ilfer veel verfieken
Daer niemant nu en vveet yet eerlicI<:s af te {p'reken,

Soo is den nacm en deugt van lnenig edel HeIr
Inc onbekende blat des droeve doors geflelt.

Macr die Apollo mint ell vreett noyt noch Erinnc,
Noch t'ongeftadig rat der vliegende Godinne;

Een hert dar' Phxbus l<:cnt voor t'fierven niet en beefr,
Danek ondanck de fortuyn altijt in ru{~e lceft.

Her leven komt t1 toe, noyt tijt en (al getuygcn
D~t uvven grooren naCln fal voor een ander buygen,

Gh1
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Ghy fijt d~erom gedoopt in Hippocrenes vvijn,
Gekroonr met eenen krans die altijt groen fallijn.

Vrou Venus hceft oock felf lnet veel konfr-rijcke dichten
Gefchreven uvven l1aem op haer Coons gouden fchichtena

Om dat hy foude fijn tot inder eeuvvigheyt
Getuyge van uvv' eer en uvv'vvelfprekentheyt.

BierOlTI ial oock den tijt u dag voor dag gedencken,
E.n 'ons naerkomers alu tot een voorbeelt {chencken,

De voefier van de deugt de al-doorfiende faem
En Lal oo(;k nimnltrmeer vergete.n uv';en naem.

Kiacht-.




